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Методичні рекомендації щодо організації змістовного відпочинку  

дітей та учнівської молоді у період зимових канікул 

 

При організації дозвілля й відпочинку дітей та учнівської молоді у період зимових 

канікул 2022/2023 навчального року в умовах воєнного стану за рекомендаціями 

експерта з питань освіти Центрального офісу реформ Сергія Дятленко, важливою є 

позиція керівника громад та органу управління освітою. Незважаючи на автономію 

закладів освіти, саме вони надають чіткі рекомендації в силу обставин, що складаються 

- проблеми з енергопостачанням та наявності укриттів на випадок повітряних тривог. 

Україна відмовляється від традиційних Діда Морози та Снігуроньки, як 

радянських пережитків та поступово інтегрується в європейський простір, де нічого 

подібного не було. Кожна країна має свої новорічні традиції та героїв, для України  - це 

Святий Миколай. Але використання його образу має бути обережним та виваженим, 

адже він не копіює традиційні радянські символи, а зв’язаний з релігійними 

переконаннями християн. 

Святий Миколай — святковий персонаж, добрий чарівник, якого ототожнюють з 

образом Миколая Чудотворця. Напередодні свята Миколая, діти пишуть до нього 

листи зі своїми побажаннями, які кладуть у поштову скриньку або залишають за 

вікном.  

Традиційно, український Святий Миколай одягнений в ризу з золотим 

оздобленням та корону, відтворюючи вбрання священника. В руках тримає посох. 

Образ святкового чарівника еволюціонує — наприклад, елементом вбрання часто стає 

вишиванка або вишита риза, а компанію йому можуть складати ельфи, як і у його 

західного відповідника.  

В народних легендах Святий Миколай - боронець людей перед стихійним лихом, 

найперший помічник усім, хто опинився у біді. "Святий Микола-Чудотворець на небі 

не сидить, а тут, на землі, людям помагає". А ще Святий Миколай опікується дітьми, 

виконує їх побажання і роздає подарунки. День Святого Миколая  - найулюбленіше, 

найвеселіше дитяче свято. Діти чекають на День Святого Миколая цілий рік і мріють 

про чудові подарунки. 

Вважають, традиція дарувати подарунки дітям на свято розповсюдилась Європою 

із середньовічної Німеччини. Її перейняли Австрія і Польща, а далі й Україна. Це 

підтверджується тим, що в Україні звичай класти дітям подарунки під подушку 

зберігся передовсім на Правобережній Україні, яка свого часу перебувала під владою 

Речі Посполитої. Після революційних подій другої половини ХІХ ст. на Галичині серед 

українського шкільництва виникла потреба в яскравому дитячому святі. Тому Святий 

Миколай став опікуном українських школярів.  

В Україні теж були свої оригінальні традиції для цього дня. Наприклад, у Харкові 

колись влаштовували триденні святки, варили кутю та узвар, аби наступного року був 

хороший врожай. В Києві господарі після служби в церкві, брали свячену воду і йшли 

кропити усе своє майно, просячи у Миколайка вберегти його від лиха. А на Поділлі 

першим на подвір’я повинен був вийти хазяїн, який, годуючи худобу, вітав її зі святом. 

Загалом таким «показником» (так називають людину, яка першою заходить до хати чи 

на подвір’я) повинен бути чоловік або людина добра, здорова та хазяйновита. 



На заході України прийнято було випікати особливе печиво «миколайчики» і 

класти його малятам під подушки. Вважалося, що Миколай випікає для діток зірочки, 

які в його мішку стають схожими на нього. 

Отець Миколай як особистість втілює найкращі людські ідеали, оцінюючи 

поведінку дітей, вчить їх бути порядними, чесними і слухняними, милосердними, 

безкорисливими, щедрими та допомагати іншим. В умовах воєнного стану цей образ як 

ніколи набуває актуальності, тому необхідно організувати у закладах освіти 

різноманітні благодійні акції по збору коштів на подарунки та солодощі для діток, які 

найбільше цього потребують, щоб дати можливість діткам відчути казку і диво. 

Цікаво, що в Україні традиційним святковим символом на Новий рік тривалий час 

була не зелена ялинка, а «дідух». Виготовляли його з кулів або з першого зажинкового 

снопа. Кільканадцять пучків, окремо обплетених соломинками, ув'язували в пишний 

вінок. Знизу робили розгалуження, щоб «дідух» міг стояти. Верхівка новорічного вінка 

нагадувала конусоподібний сніп з колоссям. Гілки «дідуха» — за них правили зібрані 

докупи пучки, що зверху відповідно розгалужувались, — обрамлювали кольоровими 

стрічками, паперовими чи засушеними квітами, кожен на свій смак. У світлиці його 

ставили напередодні багатої куті. Свою обрядову роль він виконував протягом усіх 

різдвяних свят.  

Інститут післядипломної педагогічної освіти рекомендує: 

- досліджувати і вивчати історію походження новорічних свят, традицій, атрибутів 

святкування, персонажів, зокрема популяризувати образ Святого Миколая серед дітей 

та учнівської молоді;  

- урізноманітнити форми проведення новорічних свят: 

 провести майстер-класи з виготовлення новорічних подарунків, прикрас на 

ялинку та будинок, пряників. Пропагувати створення новорічних іграшок в еко-

стилі, можна провести конкурс на кращу еко-ялинку та еко-іграшку; 

 для учнів молодших класів інсценізувати українські народні казки, буковинські, 

гуцульські, бессарабські («Котигорошко», «Ріпка», «Коза-дереза», «Лисичка-

сестричка і вовк- панібрат» та ін.);  

 для всіх класних колективів організувати конкурс на виконання українських 

жартівливих пісень новорічно-різдвяного циклу та на знання колядок та 

щедрівок; 

 провести виховні заняття, літературні світлиці, інтелектуальні ігри, квести, 

вікторини на новорічно-різдвяну тематику, конкурси знавців історії, культури, 

звичаїв і традицій українського народу («Буковинські вечорниці», «Люби і знай 

свій рідний край!», «Вінок калиновий сплітаю із звичаїв рідного краю», «Немає 

краю без звичаю», «Різдвяні традиції мого народу»;  

 напередодні новорічних свят організувати круглі столи, тематичні бесіди: 

«Різдво на Буковині», «Традиції моєї родини», «Гуцульщина у Різдвяну ніч», 

«Бессарабський Святий вечір»; 

 провести спортивно-масові заходи, рухливі ігри та ігрові програми на свіжому 

повітрі, що популяризують здоровий спосіб життя, традиції фізичного 

виховання українського народу («Козацькі забави», «Козацькому роду нема 

переводу!», «Ігри патріотів»);  

 провести майстер-класи з виготовлення різдвяних листівок і оберегів «Святий 

Миколай, в гості завітай», «Творімо добро разом» «Від буковинців з любов’ю» 

«Оберіг для перемоги», для дітей з малозабезпечених сімей, дітей – сиріт воїнів 

АТО/ООС, героїв Небесної сотні, дітей з числа переміщених осіб, дітей, 

позбавлених батьківської опіки, для воїнів Збройних Сил України; 



 для організації змістового дозвілля організовуємо відвідування учнями музеїв, 

бібліотек, театрів, кінотеатрів, пам’яток культурної спадщини, фестивалів, очних 

та віртуальних екскурсій. Зокрема, рекомендуємо відвідати перший 

регіональний Музей науки МАН (м. Чернівці, вул. Хотинська, 43) 

https://man.gov.ua/about/news/man-prezentuvala-pershij-regionalsnij-muzej-nauki-v-

chernivcyah та резиденцію Святого Миколая на території Чернівецького 

обласного музею народної архітектури та побуту (м. Чернівці, вул. Січових 

Стрільців, 38б) https://bukoda.gov.ua/news/v-muzeyi-prosto-neba-zapracyuvala-

bukovinska-rezidenciya-svyatogo-mikolaya. Також пропонуємо перелік 

мистецьких заходів в новорічно-різдвяний період в м. Чернівці: 

- Чернівецька обласна філармонія ім. Д. Гнатюка 

03 січня «Білосніжка і семеро гномів» 

04 січня «Чарівний Новий рік», «Як стати справжнім бегемотом» 

05 січня «Жила собі Сироїжка» 

08 січня «Дюймовочка і метелик» 

10 січня «Супергерої рятують Різдво» 

15 січня «Коза-дереза» 

22 січня «Ще раз про Червону шапочку»  

- Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний театр ім. 

Ольги Кобилянської  

25 грудня, 01, 02, 14 січня – «Сніговик, який хотів познайомитись із сонцем» 

25, 30 грудня, 6, 8, 13, 28 січня  - «Різдвяна ніч» 

03 січня «Білосніжка і семеро гномів»  

Використовуємо період зимових канікул для допомоги Збройним Силам України, 

зокрема продовжуємо виготовлення маскувальних сіток та «кікімор» та підготовку 

продуктів харчування, допомагаємо сім’ям внутрішньо-переміщених осіб. 

Протягом грудня-січня рекомендується провести з учнями інструктажі з техніки 

безпеки, бесіди щодо збереження їхнього життя і здоров’я: «Про безпечну поведінку на 

льоду», «Про протипожежну безпеку», «Про безпечне встановлення ялинки», «Про 

правила безпечної поведінки під час Новорічних свят», «Про небезпеку використання 

відкритого вогню, петард, феєрверків, салютних установок», «Про збереження життя 

та здоров’я під час зимових канікул», «Вогонь – друг, вогонь – ворог».   

 

 

Бажаємо мирних новорічно-різдвяних свят! 

                                                                                                                

 

 

Пілат У.М.,                                                                                                                                

Старовойт П.С. 
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